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ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

  
2018.12.17                                                                                                                                                                                                     Улиастай сум 

Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 
  

-       Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/94 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаагийн 
байгууллагаас хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт, үр дүнг тооцох баримт бичгийн жагсаалтын дагуу 2018 онд 5 бүлэг 60 зүйлээр 
биелэлт үр дүн тооцох баримт бичгийн жагсаалт, мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын хэлтсийн даргын 2018 
оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 5а/4312 тоот албан бичгээр ирүүлсэн Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд хяналтад авч, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэдээлэх, хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх баримт бичгийн жагсаалт”-д оруулсан нэмэлтийн дагуу 3 
бүлэг 23 заалтаар биелэлт үр дүн тооцох баримт бичгийн жагсаалт төлөвлөн цагдаагийн газрын даргаар батлуулан харьяа, хэлтэс, тасаг, 
ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн нарт хүргүүлэн ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэн биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаа. 

Төлөвлөгөөнд заасны дагуу хяналтад авч хэрэгжүүлэх, мэдээлэх баримт бичиг бүрийн хэрэгжилтийг ЦБҮАЖ/код-110/-д заасны 
дагуу ханган ажиллаж заасан хугацаанд холбогдох нэгж, албан тушаалтанд мэдээлэн ажилласан.     

Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагч, Тэргүүн дэд, Дэд дарга болон албадын дарга удирдлагаас 
ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган биелэлт үр дүнг заасан хугацаанд тайлагнан ажилласан. 

-       Цагдаагийн газрын даргын зөвлөл батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 23 удаа хуралдаж алба хаагчдын ажлын үр дүнг хэлэлцсэн-13, 
алба хаагчдаас ирүүлсэн хүсэлт-122, томилгоо-95, иргэдээс ирүүлсэн хүсэлт-35, алба хаагчдын цол, шагналд тодорхойлох-79, алба 
хаагчдын цалингийн шатлал, удаан жилийн асуудал-8, албаны шалгалтын дүн хэлэлцсэн-21, бүтэц орон тооны асуудал-1, орон тооны бус 
ажлын хэсгийн ажил дүгнэсэн-4, нийт 378 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. 

-       2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар офицерын албан тушаалд 14, ахлагчаар 6 алба хаагч Цагдаагийн ерөнхий 
газрын дарга, дэд даргын тушаалаар шинээр томилогдсон. Мөн тасгийн даргын албан тушаалд 3 алба хаагч, ахлах албан тушаалд 4 алба 
хаагч дэвшин томилогджээ. 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 15, өөрийн хүсэлтээр 
албанаас чөлөөлөгдсөн болон хүүхэд асрах чөлөө авсан 8, албанаас дутагдлаар халагдсан 1, албан тушаал өөрчлөгдөн томилогдсон 95 
алба хаагчтай холбоотой тушаал шийдвэрийг холбогдох хууль, ЦБҮАЖ-д заасны дагуу гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
Өнөөдрийн байдлаар офицерын 8, ахлагчийн 15 нийт 23 орон тоо сул байна.  
      2018 онд сургалтын төлөвлөгөөний дагуу мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалтыг 60 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 3458 
алба хаагч хамрагдсан.  Алба хаагчийн бие бялдрын бэлтгэлжилт хангах сургалтыг 32 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1758 алба 
хаагч хамрагдсан. 2018 онд хэрэгжүүлэх албаны сургалтын төлөвлөгөөг 5 бүлэг 18 заалтаар төлөвлөгөө гарган хуваарийн дагуу сургалт 
явуулан ажиллаж байна. Шинээр батлагдсан хууль, тогтоомж, эрх зүйн актаар офицер, ахлагч нарын мэдлэгийг сорих 30 асуулттай тест 10-
ыг боловсруулж шалгалт авсан, мөн “тэсэрч дэлбэрэх бодис илэрсэн”, “хүн барьцаалсан”, “шүүхийн байрны орчинд эмх замбараагүй байдал 
үүссэн” зэрэг өгөгдлөөр ажиллуулж алдаа дутагдлыг хэлэлцэн дүгнэсэн дадлага сургалтыг зохион байгуулсан. 

-       ЦЕГ-ын даргын 2017 оны А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан Алба хаагчийн ажлыг үнэлэх журам/код-111/-ын дагуу алба хаагчдыг 
үндсэн чиг үүргийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлын дүн мэдээг ажил дүгнэх үзүүлэлтийн  чиг үүрэгтэй нь нийцүүлж сар бүр цагдаагийн газрын 
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даргын зөвлөлийн хурлаар ажлын үр дүнг хэлэлцэн 2018 онд цагдаагийн газрын даргын 12 удаагийн тушаалаар 262/давхардсан тоогоор/ 
алба хаагч, ажилтны цалинг 5-20 хувиар нэмэгдүүлж, 65 алба хаагчийн цалинг 5-20 хувиар хасаж олгосон. 
     Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг хангах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн конторын барилгын ажлыг 
эхлүүлж төлөвлөгөөнд заасан хуваарийн дагуу 60 хувийн  гүйцэтгэлтэйгээр явагдаж байна. Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарыг тогтвор 
суурьшилтай ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын дарга, сумын Засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч 
нарын гурвалсан гэрээний дагуу шаардлагатай бензин шатахуун, холбооны хэрэгсэл, бичиг хэрэг болон хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын 
ажиллаж амьдарч буй ажлын байр/кабон/-ны цахилгаан, дулааны тогтмол зардлыг шийдвэрлэхэд сум орон нутгаар дэмжүүлэн ажиллаж 
байна. Мөн гэрээнд заасны дагуу сумдад ажиллаж байгаа алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байраар хангах зорилтын хүрээнд 
Завханмандал сум дахь цагдаагийн тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Гантөмөрийн эхнэр Пагма нь тус сумд хүний их эмчээр, мөн 
тасгийн цагдаа жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Лхам-Янжингийн эхнэр Давхарбаяр нь сумын Засаг даргын тамгын газарт мэргэжилтэн, 
мөн тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Ч.Жүгдэррагчаагийн эхнэр Жавхлан нь ерөнхий боловсролын дунд сургуульд тогоочоор, Отгон 
сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Анхбаярын эхнэр М.Чанцалдулам нь тус сум дахь Хаан 
банкинд теллер, Тэс сумын цагдаагийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Балдан-Очирын эхнэр Даваасүрэн нь тус сумын дунд 
сургуульд монгол хэл уран зохиолын багш, Түдэвтэй сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Жамъяндоржийн 
эхнэр Пүрэвсүрэн нь их эмчээр, Сонгино сум дахь цагдаагийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч М.Анхбаярын эхнэр Мөнгөнтуяа нь 
математикийн багшаар, Тэс сум дахь цагдаагийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Намдагийн эхнэр Занданбал нь ЗДТГ-т нягтлан 
бодогчоор, Баянтэс сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Батбаярын эхнэр В.Цэрэнбүтэд нь тус сумд 
цэцэрлэгийн багшаар тус тус ажлын байраар хангаж нийт 9 алба хаагчийн гэр бүлийг ажлын байраар ханган сумын удирдлагатай хамтран 
ажилласан. Мөн Баянтэс сум дахь Цагдаагийн байр/кобан/-нд засвар хийж тохижуулсан. 
       Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус аймгийн Их-Уул, Сонгино сумд баригдах замын цагдаагийн хяналтын постын барилга барих 
тендерийн сонгон шалгаруулалтыг зарлан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжийг шалгаруулж барилгын ажил төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэн энэ оны 
11 дүгээр сард хүлээлгэн өгсөн. Барилгын ажлын гүйцэтгэлд сум дундын Цагдаагийн хэлтэс, тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нар өдөр 
тутам хяналт тавин ажилласан. 
       Цагдаагийн газрын халаалтын зуухыг Цагдаагийн ерөнхий газрын хөрөнгөөр шийдвэрлүүлэн зуухны шинэчлэлтийг хийж ашиглалтад 
оруулан хэвийн ажиллагааг хангасан. 
       Цагдаагийн газрын ногооны талбайд энэ оны 6 дугаар сард 3тн төмс тариалан услалт арчилгааг хийж энэ оны 9 дүгээр сард 8тн төмс 
хураан авч ажиллаа. 

-       2018 онд малчдын бүлэг-51, иргэдийн сайн дурын санаачилгын бүлэг/ хөршийн хяналтын бүлэг/-4, оюутан цагдаа-4, “Өсвөрийн 
сэргийлэгч” бүлэг-32, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг 30, School police эргүүлийн 
19,   нийт  140  иргэдийн үүсгэл санаачилгын бүлэгт  2280 хүн  ажиллаа. Монгол Улсын Их сургуулийн Завхан сургууль, Соёл урлагийн их 
сургуулийн харьяа Хөгжим бүжгийн коллеж, Политехникийн коллежуудын 4 оюутны зөвлөлүүд, малчдын 3 бүлгийг тус бүр 1 удаа мэргэжил 
арга зүйгээр ханган ажиллалаа. "Хариуцлагатай хамтарсан баг-2018" хөтөлбөрт арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдаж буй 
Хамтарсан багийг чадавхжуулах сургалтыг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтарч  Тосонцэнгэл сумд зохион 
байгууллаа.  Уг сургалтад Их-Уул, Тосонцэнгэл, Тэлмэн сумдын Хамтарсан багийн гишүүд, мөн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, 
багийн засаг дарга, багийн эмч тэргүүтэй гэр бүл, хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийг хамруулсан. Мөн Улсын их хурлын дэд дарга 
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Я.Санжмятавын санаачлан 2018 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс мөн сарын 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Бид Чингисийн үр сад-Зөв 
тэмүүлэл-Эх оронч манлайлал” арга хэмжээний хамгаалалт зохицуулалтыг зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулсан. 

Завхан аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/12 дугаартай захирамжаар “Зам тээврийн осол, хэргийн 
шалтгаан нөхцөлийг судалж, зохих дүгнэлт өгч, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн урт болон богино хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгээс 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
     Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/210 дугаартай захирамжаар олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын 
урамшуулал, үйл ажиллагааны зардлыг шийдвэрлүүлэн орон нутгийн хэмжээнд 5 олон нийтийн цагдаа ажиллуулж байна. 

-       Тус цагдаагийн газраас Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх нэгдүгээр үе шатны салбар төлөвлөгөөг 
гарган батлуулж хэрэгжилтийг ханган үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Биелэлтийг хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар тооцон холбогдох 
нэгж, албан тушаалтанд заасан хугацаанд хүргүүлсэн. Цагдаагийн газраас орон нутгийн “Шинэ Завхан” телевиз, Завхан сонины газартай тус 
тус хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Авлигын эсрэг сэдэвтэй шторк зурагт хуудсыг иргэдэд сурталчлах ажлыг орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслүүдээр сар бүрийн 3-р долоо хоног бүр тогтмол мэдээлэл хийж ажилласан. Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа бусад 
мэдээ мэдээллийг тухай бүр нэвтрүүлэн иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна. 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Цагдаагийн газраас зохион байгуулагдсан 2 удаагийн нээлттэй хаалганы өдрөөр 
иргэдийн санал хүсэлтийг авах, мэдээлэл авах утас, авлигын хор хөнөөлийн талаарх зурагт хуудас 250 ширхгийг бэлтгэн  иргэдэд тараасан. 

Шинэчлэн батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам бүрийг алба хаагчдаар судлуулж, долоо хоногийн Дүрэв 
гарагийн өглөөний мэдээллийн дараа алба хаагчдад мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Тус аймаг нь 2018-2020 оны хооронд Авилгагүй аймаг 
дэд хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд уг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Цагдаагийн газарт хийгдэж байгаа ажил арга 
хэмжээг тухай бүрд нь аймгийн нэгдсэн сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгслүүдээр иргэдэд сурталчлан ажиллаж байна. Мөн Авилгатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Авилгагүй аймаг дэд хөтөлбөрийн талаар иргэдэд сурталчлах, Авилгын эсрэг сэдэвтэй шторк зурагт хуудсыг 
иргэдэд сурталчлах ажлыг орон нутгийн “Шинэ Завхан” телевизээр давхардсан тоогоор 39 удаа нэвтрүүлсэн. Цагдаагийн алба хаагчийн 
авилга, хүнд сурталтай холбоотой мэдээ мэдээллийг хүлээн авах /126/ утасны дугаарыг бичсэн хэвлэмэл хуудас тарааж, Цагдаагийн 
газарт  цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбоотой  санал хүсэлт, гомдол мэдээллийг хүлээн авах  тусгай 
70194503 дугаарын утсыг нээн ажиллуулж байна. 

Тус цагдаагийн газрын цахим хуудсыг  урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн хариуцан ажиллуулж байна. Уг цахим 
хуудас дахь мэдээллүүдийг тогтмол шинэчлэн цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа олон нийтийн болон бусад арга хэмжээг тогтмол 
сурталчлан ажиллаж байна. Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын тендер, худалдан авалтын арга хэмжээ болон бусад 91 
мэдээ мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсанд хугацаанд нь тогтмол байршуулсан.  

-       2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 4 гомдол мэдээлэл ирүүлсэнд 
албаны шалгалтын дугаар олгож шалгаж шийдвэрлэсэн. Үүнээс 1 алба хаагчид цол бууруулах, 1 алба хаагчид албан тушаалын цалинг 3 
сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл оногдуулж, 2 алба хаагчийн үйлдэлд сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлгүй 
гэж шийдвэрлэсэн. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад гомдол мэдээллийн тоо 4 нэгжээр буюу 50 хувиар буурсан, сахилгын шийтгэл 
оногдуулсан тоо 6 нэгжээр буюу 75 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өргөдөл гомдолд бүртгэлээр хяналт тавьж хугацаанд нь шийдвэрлэж 
байна. 
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      Цагдаагийн газар, хэлтэс, тасгийн дарга нараас алба хаагчдын цаг ашиглалтад тавих хяналтыг өдөр бүр хэрэгжүүлэн Монгол улсын 
Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, 2018 оны “Төрийн албаны сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол, Завхан аймагт 2018 оныг “Төрийн алба хаагчийн сахилга хариуцлагыг 
сайжруулах” жил болгон зарласан, аймгийн засаг даргаас дэвшүүлсэн төрийн алба хаагчийн баримтлах 9 зарчимтай уялдуулан ажиллаж 
байна. 2018 оны нэг, хоёр, гуравдугаар улирлын болон 2018 оны “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг Цагдаагийн газар болон Тосонцэнгэл 
сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст зохион байгуулж сахилга хариуцлагыг сайжруулах талаар удирдлагаас болон алба хаагчдаас 
санал санаачилга, зөвлөмж гарган танилцуулж улирал бүрийн сахилгын зөвлөгөөнөөс гаргасан уриалга, хамт олны саналыг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, харилцааны соёлыг эрхэмлэн ажиллахыг алба хаагч бүрд үүрэг болгон хэрэгжилтэд хяналттай 
ажиллаж байна. 
     Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах” тухай 01 дүгээр албан даалгаврын 2018 онд 
хэрэгжүүлэх 25 заалт бүхий салбар төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг  улирал тутам болон 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар тооцож 
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст тайлагнан ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын даргаас алба хаагч бүрээс бичгээр 
авилга, ашиг сонирхлоос ангид байх, албаны нэр хүнд, ёс  зүй, шударга ёс, удирдлагын манлайллыг эрхэмлэн ажиллах талаар баталгаа авч 
хэрэгжилт, үр дүнг сар бүрийн ажил дүгнэх үзүүлэлтэд тусган үнэлж дүгнэн ажиллаж байна.  
      Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргаас энэ оны 3/1781 тоот албан бичгээр ирүүлсэн ажлын чиглэлийг Цагдаагийн газрын нийт алба 
хаагчдад танилцуулан архи, согтууруулах ундааны хор уршгийн талаар жишээ дурдан хэлэлцэж цаашид хэрэглэхгүй байх баталгаа авч 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 
      Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчаас энэ оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдөр өгсөн үүрэг, Тэргүүн дэд даргын 
2018 оны 2/359 дугаартай мэдээлэл, үүрэг, ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан баталж хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж заасан хугацаанд тайлагнан ажиллаж байна. 
      Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 3/3533, 2018 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 3/4020 
болон 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 3/5234 дугаартай үүрэг, ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэн ажиллах төлөвлөгөөг тус тус 
боловсруулан баталж, сум дундын Цагдаагийн хэлтэс, тасагт хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Энэ хүрээнд: 

Байгууллагын компьютеруудад МАС хаягийн бүртгэл хийж, рүүтэр тохируулан гадны бүртгэлгүй компьютер интернет болон 
цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд орох боломжгүй болгон албаны нууцлал, аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Цагдаагийн 
байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд орсон компьютерийг интернет сүлжээнд орох боломжгүй байдлаар тохируулга хийн цахим орчинд мэдээлэл 
алдагдахаас урьдчилан сэргийлсэн. Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдын албан хэрэгцээнд нийт 86 компьютер ашиглагдаж байгаагаас 61 
компьютер нь цагдаагийн байгууллагын дотоод сүлжээнд холбогдон ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газрын цахим хуудсыг  урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн хариуцан ажиллуулж, удирдлагын 
хяналт зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ мэдээллийг зөвхөн Цагдаагийн газрын цахим сайт, facebook хуудсанд 
байршуулж, иргэдэд хүрэх мэдээлэл нь тодорхой, эх сурвалжтай, оновчтой байхаар журамлан ажиллаж байна. 

“Гэр бүлийн өдөр” тэмдэглэлт өдрөөр алба хаагчдын гэр бүлийг Цагдаагийн газарт урьж уулзалт өдөрлөг зохион байгуулан тэдний 
санал бодлыг сонсож, цагдаагийн газрын хэрэгжүүлж буй ажил арга хэмжээ, алба хаагчдын ажил үүрэг, хэрэгжилтийн талаар танилцуулж 
ажилласан нь харилцан ойлголцсон, цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд гэр бүлийн гишүүдийн оролцоо, хувь нэмрийг тодорхойлсон үр 
дүнтэй арга хэмжээ болсон.  Мөн Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын гэр бүлийн сэтгэл зүйч М.Батцэцэгийг урьж алба 
хаагчдад гэр бүлийн харилцаа, эерэг хандлагын талаар сургалт зохион байгуулсан. Алба хаагчдын гэр бүлд Цагдаагийн газрын даргаас 
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тэдний цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд оруулж буй хувь нэмрийг нь үнэлж, аз жаргал хүссэн “Талархалын захидал” илгээн 
захидлыг тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтан нар биечлэн хүргэж өгсөн нь гэр бүлийн харилцааг бэхжүүлсэн үр дүнтэй арга хэмжээ 
боллоо. 
      Тус аймгийн 24 сумын ард иргэдээс цагдаагийн  алба хаагчийн ажлын хариуцлага, сахилга, харилцааны соёлын талаар санал асуулга 
авч сум бүрээр дүгнэн, судалгаанд үнэлэлт дүгнэлт хийж алба хаагчдад цагдаагийн газрын даргаас зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна. Уг 
санал асуулгын хагас жилээр болон, жилийн эцсийн байдлаар 2 удаа авч дүн шинжилгээ хийж, холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулан 
ажиллаж хэвшсэн. 

-       Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, цагдаагийн газрын гадаад дотоод орчинг засварлах, сүүлийн үеийн дэвшилтэд 
техник хэрэгслээр хангах чиглэлээр  бодлого боловсруулан ажиллан тус цагдаагийн газар нь 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар  урсгал 
үйл ажиллагааны санхүүжилт  2,400,390,100 төгрөгийн санхүүжилт авч, үүнээс: цалинд 2,001,514,415 төгрөг, НДШ-д  50,956,137 төгрөг, гэрэл 
цахилгааны зардалд 21,033,560 төгрөг, түлш халаалтын зардалд 47,739,229 төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 6,200,170, хоолны зардалд  
18,544,800 төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 9,506,260 төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 133,868,995 төгрөг, шуудан холбооны зардалд 
9,019,464 төгрөг, томилолтын зардал 25,950,100 төгрөг,  урсгал засварын зардалд 17,855,100 төгрөг зарцуулж ажилласан. 

-       Тус Цагдаагийн газраас гэмт хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны А/26 дугаар тушаалаар 
“Түдгэлзүүлснээс сэргээсэн болон эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй гэмт хэргийг илрүүлэн шалгаж шийдвэрлэх ажлын хэсэг”-ийг байгуулж 
ажилласан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар цагдаагийн газрын дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, нарийн бичгийн даргаар эрүүгийн 
ахлах мөрдөгч, гишүүдэд Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, мөрдөн байцаах тасаг, хэрэг бүртгэх тасаг, сум дундын цагдаагийн хэлтэс, тасаг, 
хэсгийн дарга, сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа, хэсгийн байцаагч, багийн цагдаа нараас бүрдсэн. Ажлын хэсгийн гишүүдийг эрүүгийн 
мөрдөгч, мөрдөгч, хэсгийн байцаагч, багийн цагдаа гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр баг болгон ажиллуулсан нь гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэхээр 4-5 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй баг нэгдсэн удирдлагатайгаар ажиллаж байгаа нь гэмт хэргийг шуурхай илрүүлэх, шалгаж 
шийдвэрлэх, хариуцсан нутаг дэвсгэртээ гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэхэд чухал үр дүнгээ өгсөн шинэлэг ажил, арга хэмжээ 
болж гэмт хэргийн илрүүлэлт 2018 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 61 хувьтай тооцогдлоо. Багийн ажлыг гэмт хэргийн 
илрүүлэлтээр үнэлж урамшууллыг багийн гишүүн бүрд олгох, хариуцлагыг мөн хамтын зарчмаар хүлээх нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь алба 
хаагчдын идэвх зүтгэлтэй, шуурхай ажиллахад дэмжлэг болж байна. Мөн “Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт-2018” арга хэмжээг нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах ажлын хэсгийг Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар томилон, ажил арга хэмжээг ажлын хэсгээс 
удирдан зохион байгуулан дүнг 7 хоног бүрээр гарган цагдаагийн газрын даргад танилцуулан ажиллаж мэдээ тайланг заасан хугацаанд дээд 
байгууллагад хүргүүлэн ажилласан. 
  

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ 

  
Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр: 
Тус Цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь Цагдаагийн ерөнхий газар болон алба, газар, хэлтэс бусад байгууллагаас 

ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэл, албан даалгавар, зэрэг маш нууцын зэрэгтэй 105 бичиг, энгийн 110 бичиг хүлээн авч, маш нууцын 
зэрэглэлтэй 170 бичгийн хариу хүргүүлж  бүртгэлжүүлэн 150 албан бичгийг алба хаагчдад танилцуулан бүртгэл хөтөлж үүрэг болон албан 
даалгаврыг хэрэгжүүлэх салбар төлөвлөгөө гаргаж биелэлт үр дүнг тооцон холбогдох газруудад хүргүүлж ажилласан. 
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Алба хаагчдын дунд явуулах албаны сургалт болон шинээр батлагдсан тушаал, журам, дүрмүүдийг судлуулах, шинэ төрлийн гэмт 
хэргүүдийг илрүүлэх чиглэлээр сургалтын төлөвлөгөө гарган баталснаар хариуцсан алба хаагч нар 5 удаагийн цугларалтаар давхардсан 
тоогоор 55 цагийн практик болон танхимын сургалт явуулсан байна.  

 Мөн Эрүүгийн цагдаагийн тасагт шинээр томилогдон ирсэн алба хаагчдыг ажил, албанд түргэн хугацаанд сурган дадлагжуулах 
үүднээс цагдаагийн газрын даргын тушаалаар сургагч багш томилон сургалтын төлөвлөгөөний дагуу үр дүнг тогтмол тооцон, Цагдаа 
дотоодын цэргийн байгууллагын сургалтын төвд 9 алба хаагчийг сургалтад хамруулсан. 
             Тасгийн дарга, эрүүгийн ахлах төлөөлөгч нараас эрүүгийн төлөөлөгч, сум дахь тасаг, хэсгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт гэмт 
хэрэг илрүүлэх, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргийг илрүүлэх, Удирдах албан тушаалтнаас ирүүлсэн үүрэг 
ажлын чиглэлийг биелүүлэх, Хэсэгчилсэн болон нэгдсэн арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах, ажил сайжруулах, зөрчил дутагдал 
арилгах талаар Зааварчилгаа-8, Зөвлөмж-12, Хугацаатай үүрэг-7 , “Үүрэг ажлын чиглэл” 16-г өгч биелэлт үр дүнг тооцлоо. 

2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 87 материалаар 89 холбогдогчтой 296,315,000 /хоёр зуун ерэн зургаан сая гурван 
зуун арван таван мянга/ төгрөгний хохиролтой 87 хэрэг, үйлдлийг хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж болон эрүүгийн мөрдөгч 
нар шалгаж 231,715,000 /хоёр зуун гучин нэгэн сая  долоон  зуун арван таван мянга / төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлсэн байна. 

Эрэн сурвалжлах чиглэлээр  олж тогтоосон оргодол-3, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд-19 , алга болсон хүн-2, Шүүхээс даалгасан хүн-8, 
мал, эд зүйл-90 олж тогтоож эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон. 

Зөрчлийн шинжтэй 84 гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас 82 мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэсэн үлдэгдэл 2 байна.  
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн хэмжээнд нийт түдгэлзүүлснээс сэргээсэн эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй  54 хэрэгт 

хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж, прокуророос ирүүлсэн даалгавар, тогтоолын биелэлтийг тооцож 7 хэргийг шийдвэрлэж одоо 
үлдэгдэл 47 хэрэгт ажиллагаа хийж байна. 

Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас энэ хугацаанд “Хяналт сүлжээ”, “Илрүүлэлт-1”, “Сан тулгалт”, “Бүртгэл хяналт ”, “Орон нутаг”, “Устгал”, 
“Маршрут”“ Гивлүүр”, “Малын хулгай 2018”, “Илрүүлэлт, оргодол- шийдэрлэлт 2018” зэрэг хэсэгчилсэн болон нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулж үр дүнг тооцон ажилласан. 

Хэрэг бүртгэлтийн чиглэлээр:  
 Өмнөх онуудад үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй орон байрны хулгайн 15, хүн амины 1 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг, залилан 
мэхлэх 3, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан 2, ашиглалын 4 хэрэг, нийтдээ 25 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулан 13 
хэргийг өөр мөрдөгчид шилжүүлж, 1 хэргийг хааж, 8 хэргийг илрүүлж шилжүүлэн шийдвэрлэж одоо 3 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулан ажиллаж байна. 

Гэрч хохирогчийг хамгаалах талаар 
2017 оны 12 дугаар сарын 23-24-нд шилжих шөнө Завхан аймгийн Баянтэс сумын иргэн Д.Уртнасан нь өөрийн эхнэр А.Цэнд-Аюушын 

хэвтэн эмчлүүлж байсан эмнэлэгийн цонхруу 8 удаа буудаж, биед нь гэмтэл учруулсан гэх хэрэг бүртгэлтийн 182400001 дугаартай хэргийн 
хохирогч А.Цэнд-Аюушыг Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу Аюулгүй газарт түр байрлуулах хамгаалалтын арга 
хэмжээг хэрэглэн хамгаалалтад авч 2018-13-001 дугаартай хамгаалалтын арга хэмжээний хэрэг нээн ажилласан. 

Хамгаалалтын арга хэмжээний 2018-13-001 дугаартай хэргийг хохирогчоос гаргасан хүсэлт, Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын 
прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Ганзоригийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Б/01 дугаартай тогтоолын дагуу цуцалж 
танилцуулга, зааварчилгааны хариуг Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэст хүргүүлсэн. 
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Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээний хэргийн талаар болон хэрэг бүртгэлтийн 182400001 дугаартай хэргийн талаарх 
танилцуулгыг Цагдаагийн газрын удирдлага болон ЦЕГ-н Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэст хүргүүлж үүрэг чиглэл авсан.  

“Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг Гэрч хохирогчийг хамгаалах 
хэлтсээс ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг удирдлага болгон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж дүнг Цагдаагийн ерөнхий газрын болон Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс, 
Цагдаагийн газрын удирдлагад танилцуулсан. 
      Тус тасгаас 2018 онд малын хулгайн гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
тэргүүлэгчдийн 2013 оны 125 дугаар тогтоолоор аймгийн хэмжээнд “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”-
ийг 4 жилийн хугацаатай батлуулсны дагуу 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 12 сарын 25-ны өдрийн хугацаанд “Малын хулгай-2018” 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион явуулах төлөвлөгөө гарган аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийг 8 бүсд хуваан 8 чиглэлд автомашинтай ажлын 
хэсгийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2018 оны 12 дугаар сарын 15-ны хугацаанд томилуулан ажиллуулж, удирдамж 
төлөвлөгөөний дагуу Улиастай сумруу орох гарах 3 постонд байнгын эргүүл шалгалт, Тосонцэнгэл сумд байнгын нэг постыг тус тус гаргаж, 
цагдаагийн байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.  
         Эргүүлийн хэсгүүдэд нийт 35 алба хаагч, 8 автомашинтайгаар сум, багийн удирдлагууд, малчин айл өрхөөр зочилж, малчин иргэдтэй 
уулзаж Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ажлын товч тайланг тавьж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар яриа таниулга хийж, сэрэмжлүүлэг тараан, харилцан мэдээлэл солилцож ажиллуулж, 
Тосонцэнгэл сумын “Мах маркет”, Тэс сумын “Тэс мах маркет”, Арц суурь хилийн боомтын “Мах маркет”-үүд болон Улиастай сумын баруун 
бүсийн худалдааны төв, Улиастай зах орчимд мал, мах зарж борлуулдаг иргэд, сум орон нутагт хувиараа мал, мах бэлтгэж байгаа иргэдийн 
мал, махны гарал үүслийн гэрчилгээг шалгаж, гэрэл зураг, камерын бичлэгээр бэхжүүлэх ажиллагааг явуулж, өдөр тутам хяналтыг тавьж 
ажиллаж байна. 
          Аймгийн хэмжээнд объектын судалгааг цахим хэлбэрт оруулж “Google map” ашиглан мэдээллийн сан бий болгож үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байна. Хойшлуулшгүй тохиолдолд тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа оператор компаниудаас мэдээллийг 24 цагийн дотор 
гаргуулж авч байхаар тохиролцож хамтран ажиллаж байна. 

Сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр: 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс мөн сарын 28-ны өдөр хүртэл хугацаанд  

Ховд аймагт зохион байгуулагдсан “Баруун бүсийн Малын хулгайн зөвлөгөөн”-д  алба хаагчид хамрагдсан.  Тасгийн алба хаагч нарт явуулах 
албаны сургалтын сэдвийг боловсруулж батлуулан хичээл сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалтаар болон  
эрүүгийн алба хаагч нарт Гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр 55 цагийн онолын болон практик сургалт зохион явуулсан. Алба хаагчдын албаны 
сургалтын дэвтэрийг шалгаж заагдсан хичээлийн сэдвийг бүрэн нөхүүлж ажилласан.  
          Цагдаагийн газрын сургалт соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу зохиогдож байгаа “Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам”-ын цуврал хичээлүүдэд алба хаагч нарт “ГТА-ын дүн шинжилгээ буюу Анализийн тухай ойлголт”, “Хувийн байдал 
болон бүс нутгийн дүн шинжилгээ хийх аргачлал”, “Гар утасны холболтын дүн шинжилгээ”, “ГА-ын туслах хүч элсүүлэх, харилцаа тогтоох” 
зэрэг сэдвээр сургалт хийгдсэн байна. 
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Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 
2018 оны байдлаар тус цагдаагийн газрын Мөрдөн байцаах тасаг нь иргэд, аж ахуйн  байгууллагаас 84 гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, 

мэдээлэл хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн ба гомдол, мэдээллийг хуулийн анхны хугацаанд 100 хувь шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 
Нийт шалгасан гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 59 буюу 70,2 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 19 буюу 22 хувийг нь 

хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 0.2 хувь буюу 2 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу  шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж 
шийдвэрлэсэн, үлдэгдэл гомдол мэдээлэл 4 буюу 6.6 хувийн үлдэгдэлтэй байна.  

2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар  нийт 135 хүнд холбогдох 116  хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулан шалгаснаас 43 хэргийг ЭХХШТХ-ийн 32.5.1.1, 1.5-1.1-ээр хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай прокурорт 
хүргүүлж,  63 хэрэгт нь эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах саналтай прокурорт хүргүүлж яллагдагчаар татан шалгаж, 81 хүнд 
холбогдох 63 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж шийдвэрлэсэн. Ажиллагаанд хэрэг бүртгэлт болон мөрдөн 
байцаалтын 10 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. 

Бусад газраас харъяаллын дагуу эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татан шилжүүлэн ирүүлсэн 49 хэргийг хүлээн авч мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явуулан шалгаснаас 21 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн шалгаж 81 хүнд холбогдох 63 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай прокурорт хүргүүлж, 5 хэргийг бусад газарт харьяаллын дагуу шилжүүлж шийдвэрлэсэн. Ажиллагаанд мөрдөн 
байцаалтын  хэргийн үлдэгдэлгүй байна. Нийт үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын 10 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулан шалгаж байна. Нийт мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийн 91 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн. 
           Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 865.0 сая  төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 329.0 
сая төгрөгийн хохирол нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн төлөлт 38.1 хувьтай гарсан. Мөрдөн байцаалтын ажиллагааны явцад яллагдагчийн 
хувьд ногдох 284 сая төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжлэн ажилласан.                                                                                                
          2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт 
хүргүүлсэн 58  хэрэгт мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж 53 мэдэгдлийн хариуг авч ажилласан. 19 мэдэгдлийн хариуг газар дээр нь шалгаж 
зааварчилсан. 5 мэдэгдлийн ирүүлэх хугацаа болоогүй байна. 
         Тасгийн даргаас мөрдөгч нарт ЭХХША-тай холбоотой 8 зааварчилгаа, мөрдөгч нарын шалгаж буй хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
нийт 50 хэрэгт даргын даалгавар, зааварчилгаа бичиж 44 зааварчилгаа, даалгаврын биелэлтийг тооцож ажилласан. Гэмт хэргийн шинжтэй 
нийт 21 дуудлагад мөрдөгчийн хамт очиж хэргийн газрын үзлэгийг удирдан зааварчилж явуулсан байна. 
          2018 оны жилийн эцсийн байдлаар хулгайлах гэмт хэрэгт холбогдон яллагдагчаар татагдсан хэргийн холбогдогч нарт таслан 
сэргийлэх арга хэмжээг зөв оновчтой авснаар мөрдөн байцаалтын шатнаас оргон зайлсан яллагдагч байхгүй байна. 
          Урд оны түдгэлзүүлсэн 1 хэрэгтэй байсныг 2018 оны 01 дүгээр сард сэргээн эрүүгийн 1723000020003 дугаартай 
Загдсүрэнгийн Мягмарцэрэнд холбогдох ЭХХШТХ-ийн 31.14-1.2 түдгэлзүүлсэн 1 хэрэг байсныг 2018 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр 
оргодлыг олж баривчлан хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж шийдвэрлэсэн. 
           Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Мөрдөн байцаах, Эрүүгийн цагдаагийн албаны даргаас эрүүгийн хэрэгт хяналт тавих 
журам” / код- 328/ -ын 328.5.1,  328.5.2, 328.5.3 дахь заалтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, шүүх, прокуророос нэмэлт мөрдөн байцаалтад 
буцсан хэргийн бүртгэл, цагдан хорих болон Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарлах таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан яллагдагчийн 
бүртгэл, түдгэлзүүлсэн хэргийн бүртгэл болон хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэргийн бүртгэлийг тус бүрд нь нээн бүртгэлээр хяналт 
тавьж ажиллаж байна. 
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       Прокурор, Мөрдөгч нарын хамтарсан зөвлөгөөнийг сар бүр Цагдаагийн газар, Прокурорын байгууллага дээр ээлжлэн зохион 
байгуулан мөрдөгч нарын гаргаж байгаа эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гаргаж байгаа алдаа, зөрчлийн талаар 
хэлэлцэн шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон ажилласнаар алба хаагчдын гаргаж байгаа алдаа, зөрчил тодорхой хэмжээгээр буурсан. 
        Мөн 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр Прокурор, мөрдөгч нарын хамтарсан зөвлөгөөнийг Цагдаагийн газарт зохион байгуулж 
ЭХШШТХ-ийг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. 
        2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар шүүхээс буцсан 3, прокуророос буцсан 4  эрүүгийн хэргийн шалтгаан нөхцөлийг 
судалж, тогтоох ажлын төлөвлөгөө гарган, алба хаагчдыг сурган дадлагажуулах, прокурор, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарын хамтын 
ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Завхан аймгийн Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн газрын хамтарсан “Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, гарч буй хүндрэл бэрхшээл, гарах арга зам Шүүхээс буцаж байгаа хэргийн 
шалтгаан, үндэслэл цаашид анхаарах асуудал”-ын талаар Цагдаагийн газрын хурлын зааланд 3 цагийн уулзалт, ярилцлага байдлаар арга 
хэмжээ зохион байгуулсан. 

2018 онд прокурорын тогтоолд устгахаар заагдсан эрүүгийн 25 хэрэг, 1 гомдол мэдээллийн 530 ширхэг эд мөрийн баримтыг устгаж 
ажилласан. Цагдаагийн газрын эд мөрийн баримт хадгалах өрөөнд 24 эрүүгийн хэрэгт эд мөрийн баримтаар тооцогдсон 91 ширхэг эд 
мөрийн баримт хадгалагдаж байна. Эрүүгийн хэргийн эд мөрийн баримт, барьцааны эд зүйл, мөнгө, хураан авсан болон битүүмжилсэн эд 
хөрөнгийг хүлээн авч, шийдвэрлэсэн тухай бүртгэлд урд бүртгэгдсэн болон 2018 оноос хойш хураагдсан эд мөрийн баримтуудыг шинэчлэн 
бүртгэсэн, эд мөрийн баримтын онцлог шинж тэмдэг, тоо ширхэг, хэргийн дугаар, эд мөрийн баримтаар тооцсон огноо, хэзээ хэрхэн 
шийдвэрлэсэн эсэхийг бүрэн тэмдэглэж, шаардлагын дагуу бүртгэлжүүлэн ажилласан. Эд мөрийн баримтын өрөөний дотор хяналтын камер 
суурилуулж, хаалгыг нь шинэчлэн төмөр хаалга, хамгаалалт хийлгүүлсэн. 

   
Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 
Иргэд, байгууллага, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 56 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, 14 гомдол, мэдээллийг хэрэг 

бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 29 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 12 гомдол, мэдээлэлд мөрдөн байцаалтын хэрэг 
үүсгэж, 1 гомдол, мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлэн үлдэгдэл гомдол мэдээлэл мэдээлэлгүй байна. 
        Хэрэг бүртгэлтийн 51 хэрэг шалгаж, 29 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татаж, 14 хэргийг хааж, 1 хэргийг харъяаллын дагуу 
шилжүүлэн шийдвэрлэсэн бөгөөд одоо ажиллагаанд 7 хэрэг шалгагдаж байна.    

Мөн энэ хугацаанд мөрдөн байцаалтын 57 хэрэг шалгаж, 52 хэргийг шүүхэд шилжүүлж, 1 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн шийдвэрлэсэн. 
Одоо ажиллагаанд 4 эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байна.  

Хэрэг бүртгэх албаны даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/16 дугаар тушаалаар тасаг, нэгжүүдийн хүрэх түвшин, 
шалгуур үзүүлэлтийг баталж өгсөн бөгөөд гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын 60 хувиас доошгүйг нөхөн төлүүлж, битүүмжлэн 
хамгаалсан байхаар шалгуур үзүүлэлтийг тогтоосон. Шалгуур үзүүлэлт болон Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад иргэд, 
хуулийн этгээдийн нуугдмал өмч, хөрөнгийг илрүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хөрөнгө битүүмжлэх, хамгаалах ажлын үр дүнг 
сайжруулах чиглэлээр тасгийн мөрдөгч, сум хариуцсан эрүүгийн мөрдөгч нарт 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр тасгийн даргын 41/620, 
41/621 тоот зөвлөмж боловсруулж хүргүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  

2018 онд гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид учирсан 49 сая 148 мянга 956 төгрөгийн хохирлоос 43 сая 198 
мянга 956 төгрөг буюу 88 хувийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн.  
      Мөн хохирол нөхөн төлүүлэх, ял шийтгэлийн биелэлтийг хангуулах зорилгоор 94,7 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжилсэн байна. 
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      Хэрэг бүртгэх тасгийн орон тоо бүрэн бөгөөд тасгийн дарга 1, ахлах мөрдөгч 2, нийт 3 орон тоотой ажиллаж байна. 
  

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
Гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 27 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2 нэгж буюу 16 %  буурсан байна. 

Олон нийтийн газар үйлдэгдсэн гэмт  хэрэг 15 бүртгэгдсэн нь  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 9 нэгжээр буюу 1,5 дахин өссөн байна, 
Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 52 бүртгэгдсэн нь  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 8 нэгжээр буюу 6,5 хувиар буурсан байна.  

Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар зөрчлийн шинжтэй 570 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, 216 гомдол мэдээлэлд 
зөрчлийн хэрэг нээж, харьяаллын дагуу 5 материалыг шилжүүлж,  349 материалыг хүлээн авахаас 
татгалзсан, 216 материалыг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн байна. Нийт 7725 зөрчил илрүүлж, 7232 иргэнийг 342005006 
 /гурван зуун дөчин хоёр сая давин мянга зургаан зуун/ төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн, танхайрсан, 
эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон болон бусад зөрчил гаргасан 192 хүнийг шүүгчийн захирамжаар 7-30 хоногоор 
баривчлах шийтгэлийг эдлүүлсэн. 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2/24 дугаартай ажлын чиглэл, үүргийн дагуу 
тус цагдаагийн газарт иргэдээс өөрийн хүсэлтээр устгуулахаар ирүүлсэн 8 галт зэвсгийг Шүүхийн шинжилгээний албанд хүлээлгэн өгч 
дүгнэлт гаргуулан 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 45/152 дугаартай тоотоор хүргүүлсэн. Энэ оны эхний 11 сарын байдлаар шинээр 
18 галт зэвсэг бүртгэн гэрчилгээ олгосон байна. Энэ онд иргэдийн 2544  галт зэвсэг бүртгэлтэйгээс 2442 галт зэвсэгийг нүд үзэн тоолж 96 
хувьтай явагдсан. 

Улиастай сумын нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөнт эргүүлийг 6 багт 4 чиглэл, сумд 1-2 чиглэлд давхардсан тоогоор эргүүлд 440 офицер, 8762 
ахлагч нийт 9202 алба хаагч 754 автомашин, мотоцикльтойгоор /хоног 337, ажилласан алба хаагч нэг өдөрт аймагт-6, Тосонцэнгэлд 2, 
сумдад 18 нийт 26 алба хаагч 8762 удаа 52572хүн/цагийн /хоног, ажилласан алба хаагчийн тоо/ эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд нийтийг хамарсан Арван долдугаар жарны Нохой жилийн сар шинийн баярын үеэр аймгийн хэмжээнд нийтийн хэв журам, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж батлуулж, арга хэмжээг 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны 
өдрөөс мөн сарын 19-ны хугацаанд зохион байгуулж нэгдсэн илтгэх хуудсыг холбогдох албанд хүргүүлж ажилласан. Өдрийн эргүүлд  
давхардсан тоогоор нийт 44 алба хаагч явган болон автомашинт эргүүлийн 7 чиглэлд 264 цаг эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, 19:00-01:00 цагийн 
хооронд оройн эргүүлд  давхардсан тоогоор нийт 60 алба хаагч явган болон автомашинт эргүүлийн 7 чиглэлд 360 цаг эргүүлийн үүрэг 
гүйцэтгэж, 01:00-07:00 цагийн хооронд шөнийн эргүүлд  давхардсан тоогоор нийт 24 алба хаагч  автомашинт эргүүлийн 6 чиглэлд 144 цаг 
эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлж иргэдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгууллаа. Сумын тасаг, хэсгийн дарга, 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар нийт 42 алба хаагч хариуцсан нутаг дэвсгэрт явган болон автомашинт эргүүлийн үүргийг 24 цагийн хугацаанд 
гүйцэтгэсэн байна. Эргүүлүүд энэ хугацаанд 215 аж, ахуйн нэгжийн харуул, манааг шалгаж, 87 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг, 26 баар, 
ресторан, зоогийн газар, зочид буудлын үйл ажиллагааг шалгасан. 
       2018 оны 03 сарын 05-ны өдрийн 17:00-19:00 цагийн хооронд Завхан аймгийн Жинст баг генералуудын талбайд Аймгийн жөгжимт 
жүжгийн театрын тоглосон “Өндөр гэгээн” дуулалт жүжгийн нээлт, Улаан хивсний ёслол болсон. Ёсслолын ажиллагаанд УИХ-ын дэд дарга, 
УИХ-ын гишүүн Я.Санжмятав, Соёл урлагын газрын дарга Г.Эрдэнэбат, Төрийн соёрхолт, Яруу найрагч Ц.Бавуудорж, МУГЖ хөгжмийн 
зохиолч Т.Сэр-Од, МУГЖ Н.Судв, МУГЖ У.Далантай, МУСТА Г.Эрдэнэтунгалаг тэргүүтэй урлаг соёлын алдартан болон аймгийн 
удирдлагууд оролцсон. Хамгаалалтад 25 алба хаагч 2 автомашин тусгай хэрэгсэлтэйгээр үүрэг гүйцэтгэсэн. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд ямар 
нэг гэмт хэрэг, зөрчил гараагүй алба хаагчдаас гаргасан сахилга ёс зүйн зөрчил үгүй байлаа. 
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Завхан аймгийн хэмжээнд 2018 онд аймгийн 1,  сумдын 23 Улс, бүсийн хэмжээний хурдан морины уралдаан 1, Улсын харцага, начин 
цолтон болон овоо тахилгын 8 болон сумдад зохион байгуулагдсан урлаг соёлын нийт 80 удаагийн арга хэмжээний хамгаалалт 
зохицуулалтыг 350 алба хаагч, 134 авто машин, 505 тусгай хэрэгсэл, 298 холбооны хэрэгсэлтэйгээр сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй  
зохион байгуулж  ажиллаа. Хамгаалалтын мэдээг 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 41/1536 тоотоор НХЖХОНАБХА-нд хүргүүлсэн. 
       УИХ-ын гишүүн, УИХ-ын дэд дарга, Я.Санжмятаваас хүүхэд, залуучуудын эх оронч хүмүүжил, төлөвшил, аюулгүй амьдрах арга ухаан, 
эрүүл мэнд, бие бялдрын өв тэгш хөгжлийг дэмжих зорилгоор “БИД ЧИНГИСИЙН ҮР САД-2018” арга хэмжээний хамгаалалт, зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэх талаар ЦЕГ-ын НХЖХОНАБХА-ны ОНАБХГ-ын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 13в/1205 дугаартай албан 
бичгээр ирүүлсэн ажлын чиглэлийн дагуу хамгаалалтын төлөвлөгөө, зураглал боловсруулан батлуулж ажиллаа. Арга хэмжээ 2 үе 
шаттайгаар 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд 15 өдрийн турш зохион байгуулагдсан. 9 бүс, Их-уул 
сумын Цэцүүх багт зохион байгуулагдсан арга хэмжээнд цагдаагийн газрын 85 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэснээс офицер 30, ахлагч 55, 
автомашин 6, гар болон машинт станц 15 ширхэг хүч хэрэгсэлтэйгээр үүрэг гүйцэтгэсэн. Улиастай сумд зохион байгуулагдсан Усан 
бассейны нээлт, Цэнгэлдэх хүрээлэнд болсон хаалтын үйл ажиллагаа, сургалтад оролцсон 2000 хүүхдийн үзүүлэх тоглолд, 3000 морин 
хуурчийн тоглолт, Урлагын тоглолт, шоу цэнгээний үеийн хамгаалалтад 106 алба хаагч, 5 тээврийн хэрэгсэл, 25 станцтайгаар 12 цаг үүрэг 
гүйцэтгэсэн. Нэгдсэн танилцуулга, хамгаалалтын мэдээг 2018 оны 09 дугаар сарын 25-ний өдрийн 41/1514 дугаартай тоотоор 
НХЖХОНАБХА-нд хүргүүлсэн. 

Төрийн болон гадаад орны өндөр, дээд хэмжээний зочин төлөөлөгчдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах чиглэлээр: 
2018 оны 03 дугаар сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга Завхан аймгийн Улиастай сумын 

иргэдтэй уулзах уулзалт, айлчлалын үед аймгийн засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн урьдчилсан хөтөлбөрийн дагуу хэв журам, замын 
хамгаалалтын төлөвлөгөө зураглалыг гаргаж Завхан аймаг дахь тагнуулын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газартай 
хамтран зочин төлөөлөгч явах маршрут, нутаг дэвсгэрийн бүсэд урьдчилсан үзлэг шалгалтыг явуулсан. 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний 
17.00 цагт хамгаалалтад ажиллах алба хаагч нарт албаны бэлэн байдлыг хангах, сахилга ёс зүйг чанд сахих, сонор сэрэмж, чадвар 
чадамжаа дээшлүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг мөрдөж ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгсөн. Монгол улсын 
Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын хамгаалалтыг 34 офицер, 61 ахлагч, 8 тээврийн хэрэгсэл, 22 гар станц, 1 суурин станц, 4 камерийн хүч 
хэрэгсэлтэйгээр зохион байгуулсан. Монгол улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Улиастай сумд ажиллах үеийн хамгаалалтын мэдээг цаг тутам 
Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд мэдээлж ажилласан. Хамгаалалтад үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагч нараас сахилга ёс зүйн зөрчил 
гаргасан алба хаагч байхгүй, хамгаалалтын үед гэмт хэрэг, зөрчил гараагүй тайван байлаа. 
 2018 оны 09 дүгээр сарын 18, 19, 20-ны өдрүүдэд Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга бид Чингисийн үр сад “Зөв 
тэмүүлэл-эх оронч манлайлал” арга хэмжжэд оролцох үед аймгийн засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн урьдчилсан хөтөлбөрийн дагуу 
хэв журам, замын хамгаалалтын төлөвлөгөө зураглалыг гаргаж Завхан аймаг дахь тагнуулын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн 
хяналтын газартай хамтран зочин төлөөлөгч явах маршрут, нутаг дэвсгэрийн бүсэд урьдчилсан үзлэг шалгалтыг явуулсан. 2018 оны 09 
дүгээр сарын 16-ний 17.00 цагт хамгаалалтад ажиллах алба хаагч нарт албаны бэлэн байдлыг хангах, сахилга ёс зүйг чанд сахих, сонор 
сэрэмж, чадвар чадамжаа дээшлүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг мөрдөж ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгсөн. 
Монгол улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын хамгаалалтыг 31 офицер, 64 ахлагч, 8 тээврийн хэрэгсэл, 22 гар станц, 1 суурин станц, 4 камерийн 
хүч хэрэгсэлтэйгээр зохион байгуулсан. Монгол улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгыг Солонготын даваанаас хүлээн авч буцаан хүргэж өгөх 
хүртлэх үеийн явсан маршрут, хамгаалалтын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 41/1489 тоотоор 
НХЖХОНАБХ албанд хүргүүлсэн. 
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Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилд холбогдон энэ оны 12 дугаар  сарын 17-ны өдрийн 
байдлаар 612 хүн эрүүлжүүлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 27 нэгжээр буюу 3,9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 192 иргэн баривчлагдсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 30 нэгжээр буюу 8 хувиар буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Баривчлагдсан иргэдийг байранд хүлээн авч, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэн захиргааны туслах тоо бүртгэлийн санд 
бүртгэж.эрүүлжүүлэх байраар үйлчлүүлсэн хүмүүсийг журмын дагуу картжуулан, шүүх шинжилгээний албатай хамтран 102 хүний биеийн 
зураг болон хурууны хээг авч санд оруулан, бүртгэл судалгааг тухай бүрд нь баяжуулан ажиллалаа. Ар гэр, асран хамгаалагчид нь 82 хүн 
хүлээлгэн өгч ажилласан байна.Саатуулагдсан болон баривчлагдсан хүмүүст батлагдсан хуваарийн дагуу сургалтын баг хамтран өдөр бүр 
Монгол улсын хууль тогтоомжууд, архины хор уршгийн талаар сургалт явуулан зөвлөмж, анхааруулгыг тараан ажилласан. Саатуулах 
байрны тайлан мэдээг 7 хоног, сар, улирлаар гарган холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. Саатуулах баривчлах байрны ариутгал, 
цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийлгэн ажиллаж байна. Эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны хураамж төлбөрийг 100 хувь /2519050/ санхүүтэй 
тооцоо хийсэн. 
        2018 онд Эрүүгийн хэргийн 154, иргэний хэргийн 738, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хуралдаан 41, захиргааны зөрчлийн 
хэргийн 101 эрүү иргэний хэргийн давж заалдах шатны 83 шүүх хуралдаанд журам сахиулж шүүгч болон шүүх хуралдаанд оролцогчдын 
аюулгүй байдлыг ханган нийт 1117 шүүх хуралдаанд журам сахиулан ажилласан. Шүүхийн байрнаас цагдан хорих байранд 33 удаа, цагдан 
хорих байрнаас шүүхийн байранд 53 удаагийн нийт 86 удаагийн ердийн хуяглан хүргэх ажиллагааг тээврийн хэрэгслээр хуяглан хүргэж 
ажилласан шүүгчийн захирамжаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 18 иргэний хаягийг тогтоож шүүхэд шилжүүлэн ажилласан. 
  

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
Тус Цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийн талаар  холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд  19 санал бүхий 

9 танилцуулгыг хүргүүлснээс 81,1 хувийг шийдвэрлүүлсэн ба аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ-ийн хурлаар 9 асуудал хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлээ. 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 225 сая төгрөгийг  аймаг, сумдын ИТХ, Засаг даргаас гаргуулан  шийдвэрлүүлсэн. 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 44  нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 

зохион байгуулж, 83 нэгдсэн үзлэг шалгалт, 174 сургалт мэдээлэл, сурталчилгаа, 10 уулзалт хэлэлцүүлэг, ярилцлага, 11 өдөрлөг, 14 
уралдаан тэмцээн нийт 209 ажил арга хэмжээг зохион явуулсан ба эдгээр арга хэмжээнүүдэд 23780 иргэн хамрагдлаа. ГХУС арга хэмжээний 
хүрээнд 374 иргэн, 315 байгууллагын 2637 ажилтан алба хаагчдыг  сайн дурын болон нийтийн эргүүл, жижүүрт ажиллууллаа. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар үр нөлөөг дээшлүүлэх, гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах 
чиглэлээр 142 байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэл хүргүүлж, биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаа. Мэдэгдлийн мөрөөр тодорхой ажил 
зохион байгуулаагүй, хариуг хугацаанд нь ирүүлээгүй 5 албан тушаалтанд Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцон 
ажиллаа. 

Гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож болшгүй 86 иргэнийг шинээр бүртгэл судалгаанд хамруулан, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 
Монгол улсын хуульд заасны дагуу цагдаагийн байгууллагын захиргааны хяналтыг 12 хүнд тогтоон ажиллаа.  Тус аймагт үйл ажиллагаа 
ажиллагаа явуулж буй иргэдийн 154 үүсгэл санаачилгын бүлгийн 2680 хүнтэй хамтран ажиллаж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа. 

Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр идэвх санаачилгатай ажилласан 10 байгууллага, 
42 иргэнийг 5,652.000 төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа.   
“Улаанбаатар хот, аймгийн төв, томоохон суурин газрын гудамж, талбайг камержуулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулах” ажлын хүрээнд орон нутгийн хөрөнгө орлогоос 140 сая төгрөг, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас 60 сая төгрөг гаргаж 
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200 сая төгрөгийн төсвөөр Улиастай сумыг камержуулахаар 2018 онд Завхан аймгийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгагдсанаар камержуулах ажлыг “Төгс электроникс” ХХК гүйцэтгэн энэ оны 9 дүгээр сард хүлээлгэн өглөө. Улиастай сумын нутаг дэвсгэр 
автозамын постуудыг бүрэн хамруулж 56-н цэгт 112 камер байршуулж  бүрэн ашиглалтад өгснөөр Улиастай сумын нутаг дэвсгэрт камерын 
хяналт тогтоон хяналтыг Цагдаагийн газарт байршуулан ажиллаж байна. Мөн хөдөөгийн сумдын төвийг камержуулах ажлыг тухайн сумын 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга нар, болон орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын байгууллагуудын төсөл, 
хөтөлбөрийн газартай хамтран шаардагдах төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал: Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр   
Дөрвөлжин сумд 3.0 сая төгрөгийг, Отгон сумд 4.0 сая төгрөгийг, Идэр сумд 2.5 сая  Тэс сумд 6.5 сая төгрөгийг тус тус шийдвэрлүүлэн 
камержуулалтын ажлыг гүйцэтгэгч компаниуд хийж гүйцэтгэн ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. 
            Тус цагдаагийн газраас 2018 онд өмчлөх эрхиин эсрэг гэмт хэрэгтэи тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажил 
арга хэмжээг Эрүүгийн цагдаагийн албанаас “үр дүнд хүрсэн ажил" гэж үзсэн тул энэ ажлаа бусдад сурталчлахад чиглэсэн танилцуулга 
бичиж хүргүүлэн ажилласан. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар үр нөлөөг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд  “Амар амгалан Завханы төлөө” аяныг 2018 
оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 1 жилийн хугацаатайгаар аймгийн бүх сумдад эхлүүлж, удирдамжийг хүргүүлэн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавин бар бүрийн тайланг үнэлж дүгнэн ажиллаж байна. Уг аяны нэгдсэн дүнг 2019 оны 02 дугаар сарын 1-ний дотор эцэслэн дүгнэж 
тэргүүлсэн сум, хамт олныг аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 1.000.000 /нэг сая/ төгрөгөөр 
шагнаж урамшуулахаар шийдвэрлэн ажиллаж байна   
  

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
Монгол улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, Цагдаагийн байгууллагын 
үйлчилгээний стандарт, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, бусад эрх зүйн актууд болон Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 
онд дэвшүүлсэн зорилтыг удирдлага болгон хариуцсан нутаг дэвсгэртээ зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж 
удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллаа. 
           Зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судалж, зохих дүгнэлт өгч, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх чиглэсэн урт болон богино хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/12 тоот захирамж гарсан. 

Уг захирамжтай холбоотойгоор ажлын хэсэг 2 удаа хуралдаж 2018-2019 онд аймгийн хэмжээнд зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх дэд хөтөлбөрийг боловсруулан түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан  аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэст 
хүргүүлсэн. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөл, Улиастай сумын Засаг даргын тамгын газраас “Бяцхан зорчигч” нэгдсэн арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагаа, “Замын 
хөдөлгөөний цагаан толгой” тэмцээний, санамж сэрэмжлүүлгийн зардалд 1.400.000 / нэг сая дөрвөн зуун мянга / төгрөгийг 2018 оны 05 
дугаар сард,  “Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд бэлэн бус торгуулийн Reguler маркийн төхөөрөмж 
5 ширхэг буюу 12.000.000 /арван хоё сая/ төгрөг, орон нутгийн замд хөдөлгөөнт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн шатахууны 
зардалд 1.000.000 /нэг сая/ төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн. Мөн Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улиастай сумын 
Засаг даргын нөөц сангаас “Сургууль орчмын бүс” тэмдэг 12 ширхэг нийт зардалд 1.200.000 /нэг  сая хоёр зуун мянга/ төгрөг, Сургуулийн 
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насны хүүхдэд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль, дүрмийн мэдлэг олгох, замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох 
дадал эзэмшүүлэх, гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулдаг “Ногоон гэрэл-Цагаан шугам-2018” тэмцээнд 
900.000 / есөн зуун мянга/ төгрөгийг тус тус шийдвэрлүүлж ажилласан. 
            Баруун бүсийн Завхан, Ховд, Говь-Алтай, Увс, Баян-Өлгий аймгуудын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн газрууд хамтран “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа шийдье” 
зөвлөгөөнийг 2018 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр 09.00 цагаас 16.00 цагийн хооронд Ховд аймгийн Жаргалан сумын Засаг даргын хурлын 
зааланд амжилттай зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд оролцогчдоос гарсан саналыг нэг бүрчлэн саналын хуудсанд бичүүлэн авч нэгтгэн аймаг 
тус бүрийн ИТХ, ГХУСАЗСЗ, Цагдаагийн газарт хуваарилан авсан ба тус бүр хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулан ажиллахаар төлөвлөсөн. 
           Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргад замын цагдаагийн тасгийн ажлын нөхцөл байдал болон хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын талаарх мэдээллийг 14 хоногоор гарган өгч шуурхайд танилцуулж хурлаас гарсан шийдвэрийг үйл ажиллгаандаа хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 
        Харъяалах дээд шатны байгууллагаас өгсөн үүрэг ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэх талаар анхаарч хугацаатай үүрэг даалгавар, зөвлөмж 
ажлын чиглэлүүдийг тухай бүр гарган хүргүүлж ажилласан.  

ЗЦА-ны даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 13-ний өдрийн 14/841 дугаартай албан бичгийн хариуг 2018 оны 04 дүгээр сарын 10-ний 
өдөр 41/268 дугартай албан бичгээр, ЗЦА-ны Техник замын хяналтын хэлтсийн даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний  13-1/574 дугаартай 
албан бичгийн хариуг 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ний 45/316 дугаартай албан бичгээр, ЗЦА-ны дэд даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-
ний 14-4/1253 дугаартай албан бичгээр, ЗЦА-ны ЗУХ-ийн даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний 14-2/2133 дугаарт албан бичгийн хариуг 
2018 оны 06 дугаар сарын 26-нд 41/950 дугаартай албан бичгээр ЗЦА-ны дэд даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ний 14-1/2023 дугаарт 
албан бичгийн хариуг 2018 оны 06 дугаар сарын 04-нд 41/761 дугаартай албан бичгээр,  Замын цагдаагийн албаны дэд даргын 2018 оны 08 
дугаар сарын 20-ны өдрийн 14-1/2948 тоот албан бичгийн хуриуг 2018 оны 08 дугаар сарын 23-ны 41/1252 дугаартай албан тоотоор Замын 
цагдаагийн албаны дэд даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14-1/2948 тоот албан бичгийн хуриуг 2018 оны 08 дугаар сарын 23-
ны 41/1252 дугаартай албан тоотоор Тээврийн цагдаагийн албаны даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 14/52 тоот албан бичгийн 
хуриуг 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ны 41/1501 дугаартай албан тоотоор, Тээврийн цагдаагийн албаны дэд бөгөөд Захиргаа удирдлагын 
газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний 14/116 дугаартай албан бичгийн хариуг 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр 41/1544 
дугаартай албан тоотоор, Тээврийн цагдаагийн албаны Захиргаа удирдлагын газрын төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтсийн даргын 2018 
оны 09 дүгээр сарын 10-ний 14-1а/96 дугаартай албан бичгийн хариуг 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр 41/1407 дугаартай албан 
тоотоор,  Тээврийн цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 14-2/34 тоот албан 
бичгийн хуриуг 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ны 41/1406 дугаартай албан тоотоор, 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14-2/65 тоот 
албан бичгийн хуриуг 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны 41/1530 дугаартай албан тоотоор, Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл-2018” нэгдсэн 
арга хэмжээнийн Илтгэх хуудас, төлөвлөгөөний биелэлийг ТЦА-ны Захиргаа удирдлагын газарт 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр 
41/1587 тоотоор, “Ургац-2018” нэгдсэн арга хэмжээнийн илтгэх хуудсыг ТЦА-ны Замын цагдаагийн газарт 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ний 
өдөр 41/1669 тоотоор, Тээврийн цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Э.Бөхбат, Техник замын 
хяналтийн хэлтсийн дарга, Цагдаагийн хурандаа Ч.Жаргалсайхан нарт 2018 оны 08 дугаар сард урьдчилан сэргийлэх, техник замын 
чиглэлээр хийсэн ажлын мэдээг 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 41/1249, 1250 дугаартай албан тоотоор, 2018 оны 10 дугаар 
урьдчилан сэргийлэх, техник замын чиглэлээр хийсэн ажлын мэдээг 41/1813, 41/1836, 41/1837 дугаартай албан тоотоор, 2018 оны 11 дугаар 
сарын 02-ны өдөр 41/1935 тоотоор, “Ногоон гэрэл- Цагаан шугам-2018” тэмцээнийг зохион байгуулсан илтгэх хуудасыг ТЦА-ны дэд бөгөөд 
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Захиргаа удирдлагын газрын даргад 2018 оны 11 дугаар сарын 27-ний өдөр 41/2130 тоотоор ЦЕГ-ын БХТ-д жолоочийн үнэмлэх нөхөн авах, 
үнэмлэх солих, эрх сэргээдсэн иргэдийн материал, жолооч бэдлтгэх сургууль төгссөн иргэдийн материалыг 2018.11.01-ний өдрийн 41/1928, 
2018.11.02-ний өдрийн 41/1930, 2018.11.15-ний өдрийн 41/2027 41/2028 дугаартай албан тоотоор, Тээврийн цагдаагийн албаны Урьдчилан 
сэргийлэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Э.Бөхбат, Техник замын хяналтийн хэлтсийн дарга, Цагдаагийн хурандаа Ч.Жаргалсайхан 
нарт 2018 оны 11 дүгээр сарын урьдчилан сэргийлэх, техник замын чиглэлээр хийсэн ажлын мэдээг 41/2124, 41/2132 дугаартай албан 
тоотоор, “Хичээх өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулсан танилцуулыг 2018 оны 11 дгээр сарын 29-ний өдөр 41/2185 дугаартай албан тоотоор 
Тээврийн цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Э.Бөхбатад тус тус цаг хугацаанд нь гаргаж 
хүргүүлсэн 
        Цагдаагийн ерөнхий газрын Бүртгэл хяналтын төвд “Мэргэжлийн хяналтын чиглэл“-ээр хийсэн ажлын мэдээ, Монгол Улсын Зөрчлийн 
тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3.1-д зааснаар эрхээ хасуулсан иргэдийн бүртгэл, жолоочийн үнэмлэх нөхөн авах, эрх сэргээх, үнэмлэх 
солих хүсэлт гаргасан иргэдийн материал хүргүүлэхээр 2018 оны 08 дугаар сарын 24-ны 41/1257, 41/1258 дугаартай албан тоотоор  2018 
оны 09 дүгээр сарын 04-ны 41/1340, 2018 оны 09 дүгээр сарын 07-ны 41/1374, 41/1375 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ны 41/1404, 2018 оны 09 
дүгээр сарын 19-ны 41/1460, 2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ны 41/1461, 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ны 41/1486, 2018 оны 09 дүгээр сарын 
21-ны 41/1487, 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны 41/1528, 41/1529 дугаартай албан тоотоор, 2018.10.10-ний өдөр 41/1697, 41/1698, 41/1699, 
41/1700, тоотоор, 2018.10.15 ний өдрийн 41/1729 тоотоор, 2018.10.15-ний өдрийн 41/1761 тоотоор ийн хамт 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны 
41/1528, 41/1529 дугаартай албан тоотоор, 2018 оны 11 дүгээр сарын 27 –ны өдрийн 41/ 2115, 41/2116 тоотоор тус тус хүргүүлсэн. 
               Тус тасаг нь 2018 онд Тасгийн дарга-1, ахлах зохицуулагч -1, зохицуулагч -4, цагдаа зохицуулагч-14,  нийт 20 алба хаагч үүрэг 
гүйцэтгэж 1 цагдаа зохицуулагчийн орон тоо дутуу, согтуурал шалгагч багаж-3, согтуурал тандагч-5, хурд хэмжигч багаж 1,  суурин станц-1, 
гар станц-13, албаны T.Prius 30 маркийн автомашин-1, Sonata-5 маркийн автомашин-1, YJ-150 маркийн мотоцикл-2 зэрэг техник 
хэрэгсэлтэйгээр  үүрэг гүйцэтгэж ажиллаа.   
        Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулалтыг боловсронгүй болгох 
чиглэлээр сүүлийн 3 жилд бүртгэгдсэн зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан нөхцөлд судалгаа хийж осол, хэрэг ихээр гардаг Их-Уул, 
Тосонцэнгэл, Тэлмэн сумдын замд автомашинт эргүүлийг ажлуулан алба хаагчдын ажлын хуваарьт өөрчилөлт хийж Цагдаагийн газрын 
даргаар батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавьж àæèëëàæ áàéíà. 
       2018 онд ажлын мэдээ, зөрчил илрүүлэлт, зам тээврийн осол, хэрэг ихээр гарсан газар, гудамж замд хяналт шалгалт хийгдсэн байдалд 
дүн шинжилгээ хийж үзэхэд гарсан зам тээврийн ослын 54% нь Улиастай сумд, 46 % нь хөдөө орон нутагт гарсанаас согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 48% эзлэж байгаа бол осол, хэрэг гарсан цагуудын 64% нь 1700-0000 цагийн хооронд 
гарсан бөгөөд хэрэг зөрчлийг бууруулах чиглэлээр “Хяналт шалгалт -1,2,3,4”,  “Согтуу” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 48 алба хаагч 3 тээврийн хэрэгсэл ашиглан 12 удаагийн шалгалт зохион байгуулсан. Цаашид Их-Уул, Тосонцэнгэл 
сумдын алба хаагчдыг хөдөлгөөнт эргүүлээр болон шинээр баригдаж ашиглалтанд орсон хяналтын постыг идэвхижүүлж орон нутаг дахь 
тасаг, хэсэг, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нартай хамтран орон нутгийн замын хяанлт шалгалтын цагийг уртасгах, тодорхой төрлийн зөрчлийг 
бууруулах/ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодох, хүн ба ачаа тээвэрлэх журам зөрчих /орон 
нутгийн замд шөнийн эргүүл ажлуулах,алба хаагч нарыг ЗТО, Хэрэг гарч байгаа сумдад тодорхой хугацаагаар ажлуулах, урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. 
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а. ЗХАБайдлын нөхцөл байдал, түүнд үндэслэсэн ажил, арга хэмжээ: 
          Тайлант хугацаанд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гудамж 
замын хяналт шалгалтаар 15230 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 7287 зөрчил илрүүлж, Монгол Улсын  Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар 
зүйлийн 3.1, 5 дах заалтуудыг зөрчиж согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 436 жолоочийг илрүүлэн 
тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах хашаанд саатуулж ажилласан байна. 

Зөрчил шийдвэрлэлтийн талаар: Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 
259 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаатайгаар хасаж, хуульд заасны дагуу тус бүр 400.000 төгрөгөөр торгож, 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй үедээ согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 
177 иргэнийг сум дундын шүүхээр баривчлуулж Цагдаагийн ерөнхий газрын туслах тоо бүртгэлийн санд мэдээллийг бүртгэж ажиллаа.  
           Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай, Замын хөдөлгөөний дүрэм, бусад холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн эрхийн үнэмлэхгүй 
болон ангилал бус тээврийн хэрэгсэл жолоодсон болон бусад заалт зөрчсөн 304  иргэнийг шийтгэлийн хуудсар 27.210.000 төгрөгөөо торгож, 
нийт 7110 жолоочийг 297,495,000 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 529 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж тээврийн хэрэгслийн 
эзэмшигчдээс түр саатуулсан хашааны хураамж 3.140.000 төгрөгийг төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлж ажилласан 

Цагдаагийн нийтлэг үүргээр: Цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Р.Мөнхбаатар 2018.08.18-ны өдөр эрүүгийн цагдаагийн 
тасгаас эрэн сурвалжилж байсан  HR-V маркийн 44-66 ЗАА улсын дугаартай автомашиныг илрүүлэн ЭЦТасагт шилжүүлсэн Цагдаа 
зохицуулагч, цагдаагийн ахлагч Ц.Гантулга 2018.09.21,23-ны өдрүүдэд Atlas маркийн 78-39 ЗАА, Mighty маркийн 30-41 ЗАН улсын дугаартай 
тээврийн хэрэгслүүд зохих зөвшөөрөлгүй мод тээвэрлэсэн зөрчлийг илрүүлж Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 
Мөрдөн байцаах тасаг харъяаллын дагуу шилжүүлж ажилласан. Мөн 2018.09.21-ний өдөр ASAP сангаас Улаанбаатар хот БЗД-ийн ИХАШ 
шүүхээс эрэн сурвалжилж байсан Г.Ганхуягийг илрүүлж БЗД-ийн Цагдаагийн 2-р хэлтсийн мөрдөгч Х.Оюунболдод хүлээлгэж өгсөн. 
         Цагдаагийн газрын шуурхай удирдлагын төвийн 7046102 дугаарын утсанд иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаас ирүүлсэн зам тээврийн 
ослын 51 гомдол, мэдээлэл, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код-202-ын дагуу хүлээн авсанаас 34 гомдол мэдээлэлд 
зохицуулагч нар Зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ тооцож шийдвэрлэсэн, шуурхай албаны бүрэлдэхүүний хамт 17 зам тээврийн осол, 
хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэлд ослын газрын үзлэг хэмжилт хийж ажилласан байна. 
        Осол хэргийн улмаас нас барсан 11, гэмтсэн 30, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад 100265568 төгрөгийн хохирол учирснаас зөрчлийг 
шалгах шатанд хохирлыг даатгалын байгууллагад тодорхойлолт гаргаж 100% хувь нөхөн төлүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.  
      Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дайран өнгөрч байгаа улсын чанартай хатуу хучилттай авто замуудын зам тээврийн осол, ихээр 
гардаг хар цэгүүдэд техник замын хяналтын болон зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, хөдөлгөөний эрчим ихтэй цаг, 
гарагт хөдөлгөөнт эргүүлийг тогтмолжуулан тодорхой цагуудад ажиллуулж хэвшээд байна. 
       Мөн Их-Уул сумын Солонготын давааны замд “Монгол даатгал” ХХК хамтран “Хамгаалах бүс таныг хамгаална”, “Хурдаа хас” гэсэн утга 
бүхий 2,4х6 метрийн харьцаатай урьдчилан сэргийлэх самбар 1 ширхэг, ТЦА-ны ОНХЗХХ-с ирүүлсэн “Анхаар ослын аюултай хэсэг” 
анхааруулах самбар 1 ширхэгийг байрлуулж ажилласан. 

б/ Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдалыг хангах, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тодорхой төрлийн зөрчлийг бууруулах 

зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газар, Тээврийн цагдаагийн алба, Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Шинэ жил”, “Сар шинэ-Аюулгүй 
тээвэр”, “Сар шинэ”,“Хуулийн хэрэгжилт” “Ачааны автомашин ачаа тээвэрлэлт”, “Согтууруулах ундаа—Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, 
“Мотоциклийн бүртгэл”, “Бяцхан зорчигч”, “Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл-2018”, “Оюутан тээвэр-2”, “Ургац-2018”, “Илрүүлэлт-Оргодол 
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шийдвэрлэлт 2018”, “Малын хулгай 2018” зэрэг нэгдсэн, ”Техник”, “Согтуу-1,2,3”,” Орон нутгийн хяналт 1,2,3”, ”Хичээлийн шинэ жил”, ”Гэрэл 
ойлгогч, цацруулагч наалт”,  “Хамтарсан шалгалт 3” зэрэг хэсэгчилсэн нийт 18 арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Завхан цагдаагийн газар“, “Орон 
нутгын замын цагдаа”, Завхан аймгийн нэгдсэн группгэсэн facebook хаягаараа дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг 120 удаа, 
“Шинэ-Завхан” телевизээр олон нийтэд сэрэмжлүүлэг мэдээ 64, нэвтрүүлэг 12 бэлтгэн хүргэсэн байна. Мөн зам тээврийн осол хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 64 аж ахуй нэгж байгууллагад сургалт зохион байгуулж, нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2-ийг зохион байгуулж 
арга хэжмжээний хүрээнд 5500 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг хэвлэн бэлтгэн тараан ажилласан байна. 
   Арга хэмжээний хүрээнд хот хоорондын зорчигч тээвэр үйлчилгээ эрхэлдэг "Жавхлант хийморь", “Гранд автобус”, "Жигд эргэлт" ХХК 
зэрэг аж ахуйн нэгжүүдийн тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн байдал, багаж хэрэгсэл, хяналтын камер /хар хайрцаг/-т үзлэг шалгалт хийж, 
ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх, үйлчилгээний стандартыг хангуулах, зорчигч иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр  жолооч нарт  
зааварчилга өгч баталгаа гаруулаж үйл ажиллагаанд нь тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.  

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Политехник коллежийн 43 багш,  93 оюутануудад  “2017 онд гарсан зам 
тээврийн хэрэг, ослын шалтгаан нөхцөл”,  аймгийн хойд чиглэлийн тойргийн 11 сумын багш нарын сургалт, зөвлөгөөний үеэр 98 багш, 
иргэдэд  “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, Тэлмэн сумын Өвөгдий багийн 56 малчдын хуралд “Улсын чанартай авто зам дагуу малаа 
хариулагатай маллаж зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр “Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх”, “Зөрчил 
хянан шийдвэрлэх тухай хууль” зэрэг сэдэвээр  Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн 90 алба хаагчдад, Хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Улиастай сумын ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 11 цэцэрлэгийн 1767 багш, эцэг, эх, сурагчдад “Замын 
хөдөлгөөн хэрхэн зөв боловсон оролцох вэ”, “Явган зорчигчийн үүрэг”, “Хүүхдийн аюулгүйн суудал, түүний ач тус”, сэдвээр, мөн аймгийн 
ЗДТГ, Хаан банкны Завхан салбарын 58 алба хаагчид, Эрдэнэхайрхан, Завханмандал сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга болон төрийн алба 
хаагч 132 алба хаагчидад “Зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан нөхцөл” сэдвээр, Богдын голын усан цахилгаан станц ТӨХК-ийн 45 
ажилтанд, Нөмрөг сумын 45 иргэн, хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг “Жавхлант хийморь”, “Гранд автобус” ХХК-ны 18 
жолооч нарт болон эрх сэргээх шалгалтанд орохоор ирсэн 55 иргэнд “Зөрчлийн тухай хууль”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай 
хууль”-иар, “Бид Чингисийн үр сад, зөв тэмүүлэл, эх оронч манлайлал” арга хэмжээ хүрээнд хүүхэд тээвэрлэх 110 жолооч нарт ЗХД, 
Зөрчлийн туухай хуулиар, мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 23-
ний өдөр баталсан Шинэчлэн батлагдсан Монгол улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийг иргэд олон нийтэд сурталчилан таниулах, алба 
хаагчдад сургалт явуулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу Замын цагдаагийн тасгаас салбар төлөвлөгөө гаргаж Цагдаагийн газрын даргаар 
батлуулж ахлах зохицуулагч, цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Уранбор, зохицуулагч, ахмад Г.Алтаншагай, ахлах дэслэгч П.Эрдэнэбаяр нар 
Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд 2 удаа сургалт зохион байгуулж офицер бүрэлдэхүүнд сургалтын сэдэв, материал өгч сум хороо, 
баг хариуцсан 32 офицер хуваарийн дагуу 64 байгууллагын 1880 албан хаагч ажилчдад сургалт зохион байгуулсан.  Замын цагаагийн 
тасгийн дарга, Цагдаагийн хошууч М.Лхагвадорж аймгийн ЗДТГ-ын дарга болон бусад албадын мэргэжилтэнгүүдтэй “Төрийн үйлчилгээг 
багт” арга хэмжээний хүрээнд Сонгино, Сантмаргаз, Цэцэн-Уул, Алдархаан, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Шилүүстэй, Отгон сумдын  
багуудаар уулзалт зохион байгуулж уулзалтаар Завхан аймагт гарч буй зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан нөхцөл, ЗТО-с урьдчилан 
сэргийлэх болон Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиар сургалт зохион байгуулж уг арга хэмжээнд 44 
багийн 3563 иргэд хамрагдсан.  

 “Хичээлийн шинэ жил” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Улиастай сумын ЗДТГ болон “Зэсийн бүрд” ХХК хамтран Улиастай сумын 
ерөнхий боловсролын Дэвшил, Жавхлант цогцолбор сургуулийн бүсэд “Суруулийн орчмын бүс” тэмдэг байрлуулж 4 хурд сааруулагчийг 
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стандарын дагуу болгож засварлан явган хүний гарцын тэмдэглэгээ 3-ийг сэргээж, хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааны 
хамгаалалт зохицуулалтыг зохион байгуулж ерөнхий боловсролын сургуулиудын захиралуудтай 2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилд 
хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, орон нутгийн Шинэ завхан телевизээр сурталчилсан. 

“Бид Чингисийн үр сад, зөв тэмүүлэл, эх оронч манлайлал” арга хэмжээ 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-наас 20-ны өдрүүдэд Улиастай, 
Их-Уул, Тосонцэнгэл, Сонгино, Шилүүстэй, Түдэвтэй, Баянтэс, Тэс сумдад бүсчилэн зохион байгуулагдаж арга хэмжээний хүрээнд хүүхэд 
тээвэрлэх 22 сумын 85 автомашин, “Жавхлант хийморь хоршоо”, “Гранд автобус”, “Жигд эргэлт” ХХК-ний 25 автобус нийт 110 жолооч нарт 
Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмээр сургалтыг хэсэгчилэн зохион байгуулж, тээврийн хэрэгслүүдэд үзлэг шалгалт хийж хүүхэд 
тээвэрлэх үеийн цувааны хамгаалалтыг зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулж ажиллаа.  

Сургуулийн насны хүүхдэд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль, дүрмийн мэдлэг олгох, замын 
хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох дадал эзэмшүүлэх, гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд  2018 оны 11 дүгээр 
сарын 23 өдөр “НОГООН ГЭРЭЛ- ЦАГААН ШУГАМ-2018” аймгийн ГХУСАЗСЗ Боловсрол соёл урлагийн газар, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн 
газар,  Завхан  аймаг дахь  Улаан Загалмай хороо, Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран аймгийн Ерөнхий боловсролын 
“Чандмань Эрдэнэ” лабортори сургууль, “Жавхлант” цогцолбор сургууль 1, “Дэвшил”, 3.4 дүгээр сургуулиуд оролцсоноос зохицуулагч, 
цагдаагийн ахмад Г.Алтаншагай “Чандмань Эрдэнэ”, а/ч Р.Мөнхбаатар “Жавхлант” цогцолбор сургууль, а/ч Ж.Гантулга 3 дугаар сургууль, 
а/ч Э.Очирхүү 4 дүгээр сургууль, “Дэвшил” сургуулийг а/а Н.Цэцэнбилэг нар баг тамирчдад мэргэжлийн зөвлөгөө, сургалт явуулж тэмцээнд 
амжилттай оролцуулсан. Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллгаанд Аймгийн ИТХ-ын дарга, ГХУСАЗСЗ-ийн дарга Ц.Балхярваа, аймгийн Засаг 
дарга Д.Батсайхан, Боловсрол соёл урлагийн газрын дарга С.Ганчимэг, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газрын дарга Г.Мягмарсүрэн,  Завхан  
аймаг дахь Улаан Загалмай хорооны дарга Б.Энхбаатар, Цагдаагийн газрын дарга, Цагдаагийн хурандаа С.Цэрэнсамбуу болон ерөнхий 
боловсролын сургуу 5 сургуулийн  захиралууд болон нийгмийн ажилтан, багш нар оролцлоо. 

Зам тээврийн ослын улмаас хохирсон иргэд, тэдгээрийн ар гэрийн дуу хоолойг хүргэх өдөр” –ийг “ХИЧЭЭХ ӨДӨР” уриан дор 
Улиастай сумын ИТХ, ГХУСАЗСЗ-тэй хамтарсан төлөвлөгөөг гаргаж 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр зохион байгуулж уг арга 
хэмжээний хүрээнд орон нутгийн “Шинэ Завхан” телевизээр иргэд олон нийтэд  “Хичээх өдөр” арга хэмжээг сурталчилах зорилгоор 
нэвтрүүлэг бэлтгэж 5 удаагийн давтамжтайгаар 2 өдөр, мөн ТЦА-наас бэлтгэн гаргасан 3 төрлийн видео сэрэмжлүүлэгийг тогтмол нэвтрүүлж 
“Хичээх өдөр” видео сэрэмжлүүлгийг Цагдаагийн газрын цахим хуудас болон 752.032  гишүүнтэй  17   фэйсбүүк групп,  пэйж хуудсанд  
бичлэгийг түгээж, хүн ихээр цуглардаг Хаан банк, Төрийн банк, Хас банк, Скайтел зэрэг аж ахуй нэгж байгууллагуудын лед дэлгэц, мөн 
Улиастай сумын төв замд байрлах урсдаг лед самбараар иргэдэд мэдээлэл өгч, Цагдаагийн гарын 79 алба хаагчдын facebook хаягийн Profail 
зургийг “Хичээх өдөр” болон өөрчлүүлж мэдээллийг түгээж сурталчилж Улиастай сумын Засаг даргын “Архи согтууруулах ундаа худалдан 
борлуулахыг хориглох тухай” 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн А/257 дугаартай захирамж гаргуулан Улиастай сумын 6 багийн 
хэмжээнд согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалдан борлуулдаг 56 аж ахуй нэгж байгууллагуудад 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр 
архи согтууруулах ундаагаар үйлчилэхийг хориглосон захирамжийг тарааж гарын үсэг зуруулан баримтжууллаа. Зам тээврийн ослын улмаас 
хохирсон иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор Завхан аймгийн бурхан шашинтны төв “Төгс буянт жавхлант хийд”-ийн лам хуваргуудаар  
буяны ном “Алтангаанжуур” -ыг хуруулж хамтран ажиллаа. Аймгийн Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран “Жолооч таны гарт 
бидний ирээдүй”, “Хурдаа хас”, Хамгаалах бүс таныг хамгаална”, “Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлье”, “Соёлтой хүнээс зөв үйлдэл 
гардаг”, “Согтуугаар бүү жолоод”, “Хичээх  өдөр” зэрэг 6 төрлийн 30 ширхэг постер, 2 ширхэг баннер хэвлүүлэн Улиастай сумын Дэвшил 
сургуулийн 11а ангийн 30 сурагчдаар сумын жинст багийн аюулгүй тойрог дээр 30 минут барьж зогсоож иргэд жолооч нарт сурталчилах 
ажлыг зохион байгууллаа. Зам тээврийн ослын улмаас хохирогсодын дурсгалд хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор Улиастай сумын төв замын 
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хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөнийг нэгдсэн байдлаар 11:00 цагт 10 минутын хугацаатай бүрэн  хааж, 
Цагдаагийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Онцгой байдлын газар, албан журмын даатгагчдын холбооны тусгай дуут болон гэрэл дохиотой 
тээврийн хэрэгслүүдээр цуваагаар явж иргэд жолооч нарт “Хичээх өдөр”-ийг сурталчилж уг арга хэмжээг орон нутгийн ”Шинэ Завхан” 
телевиз болон “Завхан аймгийн Цагдаагийн газар”, “Орон нутгийн Замын цагдаа”, “Завхан аймгийн нэгдсэн групп” зэрэг цахим хаягуудаар 
сурталчилж ажиллаа. 
          Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх тодорхой төрлийн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор энэ онд 98 аж ахуйн нэгж, албан 
байгууллагуудад  мэдэгдлүүдийг тус тус хүргүүлж хариу авалт 90 хувьтай байна 
          
            в/ Замын зохион байгуулалтын чиглэлээр:  

 Тус аймагт шинээр баригдаж байгаа Тосонцэнгэлээс Тэлмэн сумын чиглэл, Тосонцэнгэл сумаас Сонгино сумын чигэлэлийн зам 
барилгын ажил явагдаж байгаа бөгөөд замын барилгын ажлын явцтай 6 удаа, бороо, цас орсоны улмаас Солонготын даваа, Загастайн 
даваа, Ганцын давааны замуудад эвдрэл гарах зам даваа хаагдах зэрэгт замын засвар арчлалтад холбогдох байгууллагуудтай хамтран 12 
удаа хяналт тавьж зөрчил дутагдлыг засварлуулах мэдэгдэл хүргүүлж зөрчлүүдийг арилгуулж ажилласан. Улиастай сумын зам дагуух болон 
гэр хороолол, гудамж талбайд асаж байгаа гэрэлтүүлэгт өдөр бүхэн хяналт тавин ажиллаж байна. Гэрэлтүүлгийн асалтын хувь 90%-тай 
байна.  Улиастай сумын Хот тохижилт үйлчилгээний албанд Жинст, Жаргалант, Богдын гол, Товцог багуудын замын зорчих хэсгийн явган 
хүний гарцын тэмдэглэгээг сайжруулж будах талаар мэдэгдэл 2 өгч зөрчлийг арилгуулан хариуг тооцсон. “Хичээлийн шинэ жил” хэсэгчилсэн 
арга хэмжээг 2018 оны 08 дугаар сарын 30-наас 09 дүгээр сарын 03-ны хооронд зохион байгуулж арга хэмжээний хүрээнд Улиастай сумын 
ЗДТГ-аас 1,2 сая төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлүүлж  Улиастай сумын ерөнхий боловсролын “Дэвшил”, “Жавхлант” цогцолбор сургуулийн 
бүсэд “Суруулийн орчмын бүс” тэмдэг 8, “явган хүний гарц” тэмдэг 4-ийг байрлуулж, “Зэсийн бүрд” ХХК өөрийн санаачлагаар 4 хурд 
сааруулагчийг засварлан явган хүний гарцын тэмдэглэгээ 3-ийг сэргээж, ажиллаа. Цаашид “Чандмань-Эрдэнэ” лабортори сургууль, Бүрэн 
дунд 3-р сургууль, 4-р сургуулиудын бүсд тэмдэг, тэмдэглэгээг суурилуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна 

 
г/ Техникийн хяналтын чиглэлээр: 
Тээврийн цагдаагийн албаны даргын баталсан 2018 онд техник замын хяналтын чиглэлээр тээврийн хэрэгсэл, хөдөлгөөн зохицуулах 

техник хэрэгсэлд тавих үзлэг, шалгалтын нэгдсэн хуваарийн дагуу “Эвдрэл гэмтэл техникийн зөрчил”, “ Тээврийн хэрэгслийн гэрэлтүүлэх 
хэрэгсэл”, “Тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж”, “Ачааны автомашин, ачаа тээвэрлэлт” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээг хуваарийн дагуу зохион 
байгуулж биелэлт үр дүнг ТЦА-ын ТЗХХ-т хүргүүлж ажилласан. 

Замын цагдаагийн алба, Авто тээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-тай хамтран  Орон нутгийн авто замд мотоциклийн хөдөлгөөнтэй 
холбоотой үйлдэгддэг зам тээврийн гэмт хэрэг, ослыг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, улсын бүртгэлд ороогүй мотоциклийг 
техникийн үзлэг, оношлогоонд хамруулан бүртгэлжүүлж, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, Авто 
тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулахаар зорилгоор “Мотоциклийн бүртгэл” 
нэгдсэн арга хэмжээг 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ны өдөр хүртэлх хугацаанд аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулан үр дүнг тооцож ажиллаа. Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Авто тээврийн төвтэй Автотээврийн тухай хууль, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль болон холбогдох заавар журам, стандартыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах санамж 
бичиг байгуулж ажилласан.  
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Завхан аймагт мотоцикл болон мотоциклийн сэлбэг худалддаг 5 иргэнтэй уулзалт зохион байгуулан хамтран ажиллах санамж бичиг 
байгуулж мотоцикл худалдан борлуулахдаа MNS 6629:2016 стандартын шаардлага хангасан хамгаалах малгай 2 ширхэгийг дагалдуулан 
худалдаалахаар  баталгаа гаргуулж ажиллаа. 
            Мотоцикл холбогдсон зам тээврийн осол, хэргийн шалгаан нөхцөлийг судалж дахин зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар Түдэвтэй 
сумын цагдаагийн хэсгийн дарга, Цагдаагийн хошууч Ж.Уламбаяр, Их-Уул сумын хэсгийн төлөөлөгч , цагдаагийн ахлах дэслэгч 
М.Амгаланбаатар зөвлөмж хүргүүлж, Улиастай сумын ерөнхий боловсролын “Чандманаь- Эрдэнэ” лабортори сургуульд мэдэгдэл хүргүүлж 
биелэлт үр дүнг тооцсон.      
           Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Г.Алтаншагай  Цагдаагийн газрын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн хошууч Ж.Баярмаа, аймгийн Засаг даргы Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн 
мэргэжилтэн В.Долгор, Э.Гомбосүрэн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Н.Баасанжав нарын хамт 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны 
өдөр хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтын Эрдэнэхайрхан сумын Соёлын төвд зохион байгуулж сургалтад тус аймгийн Эрдэнэхайрхан, 
Завханмандал сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга болон төрийн алба хаагч 132 хүн хамрагдсан. Мөн 2018 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр 
Аймгийн Гэр бүл хүүхдийн хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “Бид Эх орны эзэд” уралдаан тэмцээнд оролцсон ахлах ангийн 300 
хүүхдүүдэд Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Аюулгүй замын хөдөлгөөн” сэдвээр сургалт зохион байгуулж 
сургалтаар сурагчид мотоцикл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа талаар анхааруулга сэрэмжлүүлэг өгч  “ТМ” телевизэд 
ярилцлага өгч ажилласан. 

  Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг 3 автосургууль “А” ангиллын сургалтыг Улиастай, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Тэс, Отгон сумдад 
зохион байгуулж сургалтад 118 сонсогч хамрагдсан өнгөрсөн оныхоос 100% өссөн байна. Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын 
үзлэг явуулах тухай аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/109 захирамжаар 2018 оны техникийн хяналтын үзлэг 
2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс сумдад ажиллаж 183 мотоциклд улсын дугаар олгосон нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
60% өссөн байна. Энэ онд мотоциклтой холбоотой осол 16 бүртгэгдсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 5 буюу 31,2 хувь өссөн нас барсан хүн 
4 буюу 50 хувь өссөн, гэмтсэн хүн 9 буюу ижил түвшинд байна. 

Нийт нутгаар цасан давхарга тогтон замын зорчих хэсгийн гадаргуу цасаар хучигдан халтиргаа гулгаа үүсч, авто замын нөхцөл 
байдал хүндэрч байгаатай холбогдуулан замын хөдөлгөөнд оролцогчдын осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, учирч болох хор хохирол, 
эрсдлийг багасгах, аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрт 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 
03 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл хугацаанд мотоциклоор замын хөдөлгөөнд оролцохыг түр хугацаагаар хориглосон аймгийн Засаг дарын 
2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны А/468 дугаартай захирамж гаргуулан биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. 
          Алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд, Нийслэлийн 
цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдоржийн баталсан удирдамжийн дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 04 
дүгээр сарын 14-ний өдөр хүртэлх хугацаанд тус Цагдаагийн газрын Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Жадамба, цагдаа зохицуулагч Н.Нямсүрэн нар Сүхбаатар дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст, мөн 2018 оны 
11 дүгээр сарын 04-нөөс 10-ны хугацаанд Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч П.Эрдэнэбаяр, цагдаа 
зохицуулагч, цагдаагийн ахлахгч С.Даваацэрэн нар үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 
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Гурав. Дүгнэлт 
  

             Цаашид Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө мөн дээд байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлсэн үүрэг, чиглэл, зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлж гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар, үр нөлөөг нэмэгдүүлж, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулж, алба хаагч бүрийн ажлын хариуцлага, сахилга, 
ёс зүйг сахин хангаж, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг дээшлүүлсэн, ажиллах нөхцөл боломжийг хангасан, иргэд олон нийтэд хүрсэн 
шуурхай, хуульч ажиллагааг хэвшүүлэн ажиллана. 
  

Дөрөв. Санал 
  

1.   Алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх албаны сургалтыг бүчсилсэн хэлбэрээр зохион байгуулах,  
2.  Алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий/эрүүгийн мөрдөгч, 

мөрдөгч, хэсгийн байцаагч, зохицуулагч, цагдаа зохицуулагч, эргүүлийн цагдаа зэрэг/ алба хаагчдыг нийслэлд нэг сарын хугацаатайгаар 
сэлгэн ажиллуулах,  

3. 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэсэн болон, 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ захиргааны зөрчилд холбогдсон 612 хүн эрүүлжүүлэгдэж,  192 иргэн захиргааны журмаар 
баривчлагдсан байна. Тус цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байр нь эмч-4, цагдаа-4, тогооч-1, Тосонцэнгэл сумд  эмч-1, цагдаа-4 
гэсэн орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа  24 цагаар тасралтгүй явуулж байна. Иймд цагдаагийн газрын болон Тосонцэнгэл сум дахь сум 
дундын Цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйгээр удирдан зохион 
байгуулж ажиллах зорилгоор Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмчийн 1 орон тоог дарга-эмчийн орон тоо болгон 
өөрчлүүлэх, 

4. 2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар, Увс чиглэлийн улсын чанартай автозамын дагуу тус аймгийн Сонгино 
сумд замын хөдөлгөөний хяналтын пост баригдан ашиглалтад өгсөн билээ.  Иймд энэ чиглэлийн автозамын хөдөлгөөнд хяналт тавих, 
замын хөдөлгөөний осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах зорилгоор Түдэвтэй сум дахь Цагдаагийн хэсгийн жижүүрийн цагдаагийн 1 
орон тоог Зохицуулагчийн орон тоо болгон өөрчлүүлэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлүүлэх саналтайг илтгэн танилцуулъя. 

  
 

                                    ДАРГА, 
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                             С.ЦЭРЭНСАМБУУ  


